
ПРОТОКОЛ № 126 

засідання комісії з питань регулювання земельних відносин, 

містобудування та архітектури 

 

від 20.12.2017         м. Ужгород  

 

ПРИСУТНІ: Афанасьєва О.В. – голова комісії; 

Любар В.Б. – заст. голови комісії; 

Станко Ю.Ю. – секретар комісії; 

Прозор Є.І., Козак В.А., 

Пономарьов С.Б., Шевчук Г.В.  – члени комісії; 

ВІДСУТНІ: Бабидорич В.М.  

ЗАПРОШЕНІ: 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Квіт В.В. – заст. начальника управління містобудування та архітектури; 

Терлецький Е., Терлецька І.  – представники громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд заяв юридичних та фізичних осіб щодо регулювання земельних 

відносин.  

 

1. Про розгляд заяв учасників АТО, поранених учасників АТО та 

учасників бойових дій щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

1.4. Гр. Лемак Миколі Олександровичу земельної ділянки площею                      

0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд по вул. Героїв з подальшою передачею її у 

власність.  

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.5. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Миколаї Божук з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.6. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0271 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Івана Сільвая, б/н з подальшою передачею її в оренду.  
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ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.7. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0412 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швейцарській, б/н з подальшою передачею її в оренду.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.8. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0694 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Швейцарській, б/н з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.9. Гр. Ганчаку Павлу Івановичу земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Насипної, б/н з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.10. Гр. Зінчуку Антону Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0750 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в районі вул. Собранецької, (масив 2) поз.100  з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

1.2. Гр. Понціру Роману Романовичу земельної ділянки площею 0,0641 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Тютюновій, 49 з подальшою передачею її у власність. 

ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. поінформувала про результати виїзду 

спільно з начальником відділу землекористування та начальником 

управління містобудування та архітектури за вказаною адресою. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 
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За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

2. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

2.1. Гр. Морозу Івану Анатолійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Загорської (згідно графічних матеріалів) з подальшою 

передачею її у власність (відповідно протоколу № 122 вирішено залишити 

питання на довивченні. Доручити управлінню містобудування та 

архітектури до наступного засідання комісії надати висновок щодо 

можливості задоволення клопотання, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є землями загального користування. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.2. Департаменту міського господарства земельної ділянки площею 0,0900 

га для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови по вул. Підградській-Олександра Фединця-

Адольфа Добрянського зі зміною цільового призначення для подальшої 

реєстрації комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, оскільки 

земельна ділянка є прибудинковою територією. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 3; 

«утримались» - 3; (Шевчук Г.В., Прозор Є.І., Любар В.М.) 

«не голосував» - 1. (Пономарьов С.Б.). 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Спільне мале підприємство 

«Тіп-Топ» земельної ділянки площею 0,1500 га для обслуговування будівель 

комерційного призначення по вул. Василя Комендаря (Джамбула), 54 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.4. Гр. Мігляс Володимиру Георгійовичу земельної ділянки площею 0,0021 

га для будівництва індивідуальних гаражів по вул. Олександра Богомольця, 

поз. 54 з подальшою передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із відсутністю документів на майно. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

2.5. Гр. Маслянці Івану Івановичу земельної ділянки площею 0,0732 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. 8-го Березня, б/н з 

подальшою передачею її в оренду. 
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ВИСТУПИЛИ: Афанасьєва О.В. поінформувала про результати виїзду 

спільно з начальником відділу землекористування та начальником 

управління містобудування та архітектури за вказаною адресою. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на розробку проекту 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

3. Про розгляд заяв щодо надання дозволу на складання технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

3.1. Гр. Сікса Юрію Дьердьєвичу земельної ділянки площею 0,0638 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Цвітній (Квітів), 39 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ветеран" земельної ділянки 

площею 0,3500 га під виробничі споруди по вул. Шумній, 2 з подальшою 

передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.3. Гр. Станку Юлію Юлійовичу земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Транспортній, 16 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.4.Товариству з обмеженою відповідальністю «Делікат» земельної ділянки 

площею 0,0022 га для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі по 

вул. Другетів, 73 з подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.5. Гр. Зеньковець Ірині Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Одеській, 5 з 

подальшою передачею її в оренду. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «утримався» - 1. (Прозор Є.І.) 
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3.6. Приватному акціонерному товариству "Модуль М" земельної ділянки 

площею 12,0000 га для розміщення заводу по вул. Миколи Бобяка, 15. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання на 

підставі ст. 79/1 Земельного кодексу України та у зв’язку із невідповідністю 

державного акту із фактичним користуванням земельною ділянкою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.7. Гр. Мигалині Мелані Федорівні земельної ділянки площею 0,1000 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Урожайній, 2 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

3.8. Гр. Баник Оксані Флорівні земельної ділянки площею 0,0100 га для 

будівництва індивідуальних гаражів по вул. Другетів, 132 з подальшою 

передачею її у власність.  

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. Повернутись до розгляду 

питання після надання заявником свідоцтва на право власності на нерухоме 

майно, розташоване на земельній ділянці. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об`єднання земельних ділянок (згідно ст.ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»: 

4.1.  Департаменту міського господарства земельні ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:60:001:0210) площею 0,1790 га та (кадастровий номер 

2110100000:60:001:0209) площею 1,3420 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Гранітній, 14. 

 - Внести зміни до договору оренди щодо земельної ділянки площею 

1,3420 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Гранітній, 14.  

 - Земельну ділянку площею 0,1790 га перевести в землі запасу міста з 

подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4.2.  Департаменту міського господарства земельні ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:44:001:0348 площею 0,0024 га), (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0349 площею 0,2186 га), (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0350 площею 0,0070 га), (кадастровий номер 
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2110100000:44:001:0351 площею 0,0022 га), (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0352 площею 0,0024 га), (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0353 площею 0,0018 га)  для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по пров. 

Університетському з подальшою реєстрацією комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

4/1. Про розгляд заяв щодо затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

4/1.1. Гр. Войцехівській Тетяні Станіславівні земельної ділянки (кадастровий 

номер 2110100000:12:001:0168) площею 0,0410 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Мукачівській, 64 «а» та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.2. Гр. Стегурі Марії Іллівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0253) площею 0,0084 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, поз. 3 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.3. Гр. Стегурі Олесі Василівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:44:001:0252) площею 0,0084 га для будівництва індивідуальних 

гаражів по вул. Олександра Грибоєдова, поз. 4 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

4/1.4. Гр. Коципак Юлії Ігорівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:23:001:0052) площею 0,0598 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. 

Перемоги, 168 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити технічну документацію із 

землеустрою за умови затвердження детального плану території. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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5. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб - підприємців 

та юридичних осіб щодо поновлення договору оренди земельних ділянок. 

5.1. Гр. Буришин Віталію Васильовичу, гр. Джум Ганні Василівні та                    

гр. Шикітка Василю Асафатовичу земельної ділянки площею 0,0130 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд по вул. Василя Докучаєва, 25 строком на 5 років. 

ВИРІШИЛИ: Доручити управлінню містобудування та архітектури до 

наступного засідання постійної комісії надати висновок щодо можливості 

задоволення клопотання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Фора 1" земельної ділянки 

площею 0,4000 га для будівництва торгово-офісного центру по                          

вул. Миколи Бобяка строком на 10 років (запрошені на підставі протоколу 

№ 121). 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 1 (Пономарьов С.Б.) 

  «утримались» - 6. 

Рішення НЕ ПРИЙНЯТО. 

5.3. Гр. Кабай Мирону Мироновичу земельної ділянки площею 0,0297 га  для 

обслуговування магазину та офісних приміщень по вул. Другетів, 140 

строком на 10 років (запрошені на підставі протоколу № 105). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.4. Малому приватному підприємству "Олеся" земельної ділянки площею 

0,5253 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови по вул. Минайській, 16 "Г" строком на 10 років (відповідно 

протоколу № 120 управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Паб і Ком» земельної 

ділянки площею 4000 кв.м. для будівництва і обслуговування кемпінгу в 

районі об’їзної дороги (урочище «Червениця») строком на 5 років (відповідно 

протоколу № 120 управлінню містобудування та архітектури надати 

висновок, висновок надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

5.6 Гр. Лавному Віктору Степановичу земельної ділянки площею                  

0,0101 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Устима Кармелюка, 7 строком на 10 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.7. Закарпатській обласній колегії адвокатів земельної ділянки площею 

0,0002 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови на пл. Театральній, 13 строком на 20 років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.8. Товариству з обмеженою відповідальністю «Українські будівельні 

системи» (заяву отримано через ДМГ) земельної ділянки площею 0,2663 га 

для житлової та комерційної забудови по вул. 8-го Березня строком на 10 

років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання у зв’язку 

із невідповідністю заяви поданим документам. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

5.9. Гр. Пребуш Світлані Миколаївні земельної ділянки площею 0,0011 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Загорській, 26 

строком на _______років. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати поновити договір оренди земельної ділянки 

строком на 5 років. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

6. Про розгляд заяв фізичних осіб, клопотань фізичних осіб – 

підприємців та юридичних осіб щодо надання дозволу на складання 

звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

6.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТОР- Ужгород" земельної 

ділянки площею 0,1652 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об`єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій в районі вул. Об`їзної дороги, 15. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати надати дозвіл на складання звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 5; 

  «утримались» - 2; (Любар В.М., Шевчук Г.В.) 



 9 

6.2. Фізичній особі-підприємцю Осадчук Інесі Владиславівні земельної 

ділянки площею 0,0500 га для розміщення адмінбудівлі та житлових 

приміщень по вул. Героїв Крут (Галана) – Петра Гулака - Артемовського. 

(запрошені на підставі протоколу № 121). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.3. Гр. Голубка Олені Федорівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по пр. Свободи, 45/19. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував – 1. (Козак В.А.) 

6.4. Гр. Бондюк Надії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 га для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по                      

пр. Свободи, 22/17. 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - 6; 

  «не голосував – 1. (Козак В.А.) 

6.5. Гр. Лавному Віктору Степановичу земельної ділянки площею                  

0,0101 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Устима Кармелюка, 7. 

ВИРІШИЛИ:  Рекомендувати відмовити у задоволенні клопотання, 

запропонувати заявнику звернутися після поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.6. Гр. Зеньковець Ірині Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0900 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Одеській, 5. 

ВИРІШИЛИ: Залишити питання на довивченні. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

6.7. Гр. Ігнату Василю Михайловичу земельної ділянки площею 0,0154 га для 

розміщення та нксплуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по 

вул. Василя Балога, 2 «б». 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 
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 7. Про розгляд заяв щодо затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

7.1. Гр. Давимука Ігору Ярославовичу, як учаснику бойових дій земельної 

ділянки (кадастровий номер 2110100000:56:001:0233) площею 0,0654 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  в районі вул. Панаса Саксаганського (масив 2), поз. 21 та передати її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

7.2. Гр. Шип Тетяні Іванівні земельної ділянки (кадастровий номер 

2110100000:56:001:0234) площею 0,0629 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  по вул. 

Ярослава Мудрого, 175 та передати її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати затвердити проект землеустрою. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 8. Про зміни та скасування рішень міської ради 

8.1. У зв’язку зі смертю гр. Сумари Франка Едуардовича, пункт 1.1  рішення 

V сесії міської ради V скликання від 04.12.09 № 1315 в частині надання гр. 

Сумарі Франку Едуардовичу дозволу на розробку проекту відведення 

земельної ділянки площею 0,0555 га в кварталі житлової забудови                    

ім. Саксаганського, поз. 105 вважати таким, що втратив чинність та викласти 

в наступній редакції: 

 - гр. Сумарі Жанні В`ячеславівні, як спадкоємцю надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,0555 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в кварталі житлової забудови                                

ім. Саксаганського, поз. 105 з подальшою передачею її у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.2. Пункт 1.7. рішення XVII сесії міської ради VI скликання від 29.03.2013 

року № 877  «Про надання дозволів на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» визнати 

таким, що втратив чинність, та викласти в наступній редакції: 

- Товариству з додатковою відповідальністю «Данко» надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки пл. 0,1360 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості по вул. Приладобудівників, 7 з подальшою передачею її в 

оренду (запрошений на підставі протоколу № 110). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 
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  «за» - одноголосно. 

8.3. У пункті 2.3. рішення XV сесії міської ради VII скликання від 12.09.2017 

року № 772 «Про надання та відмову наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» змінити написання, а саме 

«під плямою забудови» писати «площею 0,0065 га» (запрошений на підставі 

протоколу № 116). 

ВИРІШИЛИ: Направити питання на виїзне засідання постійної комісії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.4. Пункт 4. рішення X сесії міської ради VII скликання від 26.01.17                  

№ 570 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок» в частині надання гр. 

Юрик Оксані Йосипівні та гр. Хомик Діані Юріївні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0418 га 

для ведення особистого селянського господарства по вул. Учительській, 7 

визнати таким, що втратив чинність та викласти в наступній редакції: 

- Гр. Хомик Діані Юріївні надати дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки пл. 0,0418 га для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Учительській, 7 з подальшою передачею її 

у власність. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

8.5. Пункт 3  рішення XIV сесії міської ради VI скликання від 21 вересня 

2012 року № 620 «Про надання дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки (в 

натурі) та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки викласти в редакції: 

- 3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Офіс-центр-3» дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0680 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вул. Минайській, 

16 з подальшою передачею її в оренду (відповідно протоколу № 120 

управлінню містобудування та архітектури надати висновок, висновок 

надано). 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 8.6. У зв’язку із використаним правом безоплатної приватизації пункт 2 

рішення XXVII сесії міської ради VI скликання від 16.10.15 № 1861 в частині 

надання дозволу гр. Шевченко Роману Валентиновичу на підготовку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в районі вул. Собранецької (масив 2) поз. 100 б визнати таким, що 

втратив чинність. 
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ВИРІШИЛИ: Рекомендувати внести зміни до рішення міської ради. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

  

 9. Про розгляд заяв фізичних та юридичних осіб.    

- Звернення гр. Нікуліна Олега Олександровича, який діє в інтересах 

Нікуліної Валентини Сергіївни з проханням не вчиняти дії щодо приватизації 

земельної ділянки по вул. Гвардійській, 58 гр. Сухіною М.М. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

  «за» - одноголосно. 

 

 

Голова комісії        О.Афанасьєва 

 

 

Секретар комісії        Ю.Станко 


